
 

Jaarverslag 2019 Vereniging Oud Barneveld 
 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur veranderde doordat er mensen weggingen en mensen bij kwamen: 
Gijs Donkersteeg en Cees van Delen hebben afscheid genomen. Daarbij zij aangetekend dat Gijs bij 
zijn afscheid benoemd is tot buitengewoon adviseur van de vereniging. Cees blijft wel de 
ledenadministratie bijhouden. 
Krijn Korving, Geert Lugt en Geke Tijssen hebben zitting genomen in het bestuur dat nu bestaat uit de 
volgende personen: 
Ad Rijneveld, Evelien Overeem, Michiel Hoenderdaal, Krijn Korving, Geert Lugt, Willy Kuijper, Geke 
Tijssen.  
Het bestuur vergaderde vier keer, steeds bij één van de leden thuis. 

Ledental 

De vereniging telt momenteel 612 leden. 

Excursies en evenementen 

- Op 24 Januari was er een foto- en filmavond in museum Nairac. Er was een goede opkomst 
van zowel leden als niet-leden. De aanwezigen waren zeer enthousiast over deze avond 

- Op 22 februari werd de Oud Veluwse Avond georganiseerd bij Het Schaap. Erik Roest was de 
speciale gast. 

- OP 21 maart gaf gemeentelijk archivaris Peter van Beek een lezing over 
onderzoeksmogelijkheden die er zijn in het archief. Deze vond plaats in museum Nairac 

- Op 31 maart was een afgevaardigde van de vereniging aanwezig op de open dag in de 
schaapskooi van boerderij ‘De Hee’ 

- Op donderdag 18 april hielden we onze jaarvergadering. De heer Jan Hogendoorn, gids in het 
Museum Buren & Oranje,  hield een verhaal over de collectie van het geslacht ‘Oranje 
Nassau’ 

- Op zaterdag 12 oktober vond de jaarlijkse excursie plaats. De reis ging deze keer naar de 
Achterhoek, waar de plaatsen Groenlo en Laren werden bezocht 

- Op donderdag 17 oktober werd voor de vijftiende keer door het gemeentearchief  een 
geschiedenisquiz georganiseerd. De vereniging ‘Oud Barneveld’ was met drie teams 
vertegenwoordigd. Team 1 van Oud Barneveld mocht de eerste prijs in ontvangst nemen! 

Gemeentelijke monumentencommissie  

Deze commissie vergaderde 10 keer. 

 



De Pluim en de Voortse Waerderingh 

Woensdag 3 juli werd de Voortse Waerderingh uitgereikt aan de familie Van Diermen. Henk en Eef 
van Diermen hebben het monumentale pand aan de Hoofdstraat in Voorthuizen helemaal in oude 
staat hersteld. Het spookhuis van Voorthuizen, zoals het genoemd werd, ziet er prachtig uit na de 
complete renovatie. 

Woensdag 18 december ontvingen Jan en Gera Siemeling de Barneveldse Pluim, als beloning voor 
het behoud van hun bijzondere jaren-dertig woning aan de Vliegersvelderlaan in Barneveld. 

 Periodiek 

Het Verenigingsblad ‘Oud Barneveld’ verscheen vier keer. De redactie bestaat op dit moment uit 
Cees van Delen, Willem ten Hoven, Geert Lugt en Dick Veldhuizen. 

Website 

De website van onze vereniging vermeldt nieuws, activiteiten, foto’s en de inhoud van de boekjes. Ze 
wordt onderhouden door Michiel Hoenderdaal. Het beeldarchief van de vereniging wordt beheerd 
door Christiaan Plug.  

Vertegenwoordigingen 

Michiel Hoenderdaal vertegenwoordigt Oud Barneveld in de gemeentelijke Monumentencommissie. 
Ad Rijneveld vertegenwoordigt de vereniging in de gemeentelijke straatnamencommissie. 
Evelien Overeem vertegenwoordigt de vereniging in de commissie voor uitreiking van ‘de Pluim’. 

 

Maart, 2020 

Geke Tijssen, secr. 

 
 

 

 

 


